
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/4/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16929) صحيفة الرأي

اد السجاد والموكيت 1    24 اجتماع يناقش قرار تحديد كميات استير

ي لألمراض غير السارية 2
 
   6 إطالق االئتالف االردن

ي الصفاوي.. من مناطق مزدهرة إىل ركود 3
 
   1 التجارة ف

   4 وزير الطاقة: ليست لدينا أية مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا 4

   4 " زراعة االعيان" تبحث معيقات القطاع 5

   5 مذكرة نيابية تطالب بعدم إنهاء خدمات الموظف بدون طلبه 6

   7 مليون دينار وفر سنوي تحققه مشاري    ع كفاءة الطاقة المائية ٢٠النارص:  7

   7 بحث التعاون الزراعي مع كازاخستان 8

   7 مليون دينار االقراض الزراعي للرب  ع االول 18 9

   8 خطة تسويقية الستقطاب السياحة الخليجية 10

ي ٤٧٫٤المالية: السندات الحكومية تستحوذ عىل  11
ي العام الماض     23 % من إجماىلي الدين الخارج 

   23 طوقان: االتفاقات مع السعودية مهمة لبناء مفاعلير  وتعدين اليورانيوم 12

ي المسوحات الميدانية 13
 
ي التأخير ف

 
   23 "االحصاءات" استخدام الكوادر الميدانية للمركبات العمومية لتالف

ي جمرك بريد العاصمة ومطار الركاب 14
 
ي ف

 
ون    23  البدء بتطبيق نظام الدفع االلكير

ة تصويب أوضاع العمالة الوافدة 15    44 اليعقوب يدعو لتمديد فير

ي صناعة األردن 16
 
 أول ف

ً
   44 الرفاعي نائبا

   

   (17855) صحيفة الدستور

اد السجاد والموكيت 1    23  اجتماع يناقش قرار تحديد كميات استير

ي لالمراض غير السارية 2
 
ة غيداء طالل ترع إطالق االئتالف االردن    9  االمير

ائب جديدة عىل المحروقات 3    1  انتقادات نيابية لفرض رص 

   21 %35ارتفاع اسعار اصناف من الخضار والفواكه بنسبة  4

   23  بحث تعزيز التعاون التجاري مع جنوب أفريقيا 5

ورة تشجيع استثمار  6 بير  االردنيير  وتسهيل اإلجراءات التجارية وبرامج ريادة االعمالرص     23  المغير

   

   (3608) صحيفة السبيل

   3 يؤجل نقاشات النواب لرفع األسعار  "تهريب النصاب" 1

   3 خالف بير  "الصناعة والتجارة" و "أصحاب المخابز" حول رصف الطحير   2

 لألجور 3
 
ي تطالب بتكثيف الحمالت لتطبيق الحد األدن

 
   5 مؤسسات مجتمع مدن

   

   (4270) صحيفة األنباط

ائب باألردن تعمق  1 ائب": زيادة الض  ي وتقوض اإلستقرار"منتدى الض     5 السخط الشعب 

اكة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الدوائية األردنية 2    13 اتفاقية شر

   14 مليار دوالر اإلحتياطيات األجنبية ل  "البنك المركزي" 13٫9 3
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ي  ٢8 4
   14 مليون دينار الصادرات التجارية للزرقاء خالل آذار الماض 

   15 الذهب يصعد ألعىل مستوى بفعل الدوالر ومخاوف أمنية 5

   

   ( 4547) صحيفة الغد

ي لألمراض غير السارية 1
 
   5أ  إطالق االئتالف األردن

وط إلعفاء السلع األردنية من الجمارك 3الحكومة العراقية:  2    1ب  شر

   1ب  % ٢قيمة الشيكات المرتجعة تنخفض  3

   2ب   % ٠٫13مؤشر البورصة يرتفع  4

ي منطقة التجارة الحرة اإلشائيلية األردنية 5
 
   3ب  تقرير: بدء عمليات اإلنشاء ف

   

   (3983) صحيفة الديار

ي السياسات الحكومية تثمر عن استثمارات بالطاقة ب   1
   - مليارات دوالر 5الملقر
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2 Policies needed to attract Jordanian expatriate investments - Study 1   

3 ‘Jordan Education for Employment’ programme aiding youth to find jobs 2   

3 Water sector consumes 12 percent of total energy - Nasser 3   

10 Britain allocates £ 1b for Syrian refugees, host countries 4   
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